
 

 
 
 

Załącznik nr 1 do zapytania  

FORMULARZ OFERTOWY 

w związku z ogłoszeniem zapytania w zakresie opracowania identyfikacji wizualnej „Wielkopolska Dolina 

Energii” w tym certyfikacji przedsiębiorców biorących udział w programie internacjonalizacji gospodarki 

subregionu w ramach zadania pn. „Marka Wielkopolska Dolina Energii” wniosku o dofinansowanie projektu 

pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” nr RPWP.01.04.02-30-0003/19 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

Nazwa Firmy ...........................................................................................................................................  

Adres Firmy ............................................................................................................................................  

Numer telefonu ........................................................ nr faksu ……….......................................................  

Adres poczty elektronicznej e-mail ………………………………….…………………………………………………………………  

Oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia za: cenę netto …………………………………………zł 

podatek VAT: ………… % ,kwota podatku VAT ………….………………………………………..……… zł 

cena brutto …………………………….zł (słownie cena brutto:……………………………………………………………..… zł)  

Oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie krótszym aniżeli do 30.04.2020 

r., tj. do ………….…………………………, stąd zmianie ulegają daty graniczne realizacji poszczególnych 

etapów przedmiotu zamówienia:  

1. Logo - wstępne koncepcje do ……………..……………2020 r., wersja ostateczna do …………………………….…2020 r. 

2. Hasło promocyjne - wstępne koncepcje do ……………..……2020 r., wersja ostateczna do ……..………….2020 r. 

3. Komplet plików w wersji elektronicznej - do ………………………….. 2020 r. 

4. Wzory akcydensów i nośników promocji, w tym w ramach certyfikacji przedsiębiorców biorących udział w 

programie internacjonalizacji gospodarki subregionu - do ………….………………… 2020 r. 

5. Księgę identyfikacji podstawowej - do …………………………….. 2020 r. 

 

Przy realizacji zamówienia będziemy / nie będziemy* korzystać z podwykonawców.  

Wykaz podwykonawców uczestniczących w realizacji zadania wraz z zakresem prac:  

a) ………………………………………………… w zakresie …………………………….……………… w kwocie ……………….…….  

b) ………………………………………………… w zakresie …………………………….……………… w kwocie ………….………….  

Oświadczam, że:  

1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, w tym opisem przedmiotu zamówienia oraz załącznikami i 

nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

2. Uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek vat w należnej wysokości i stanowi wynagrodzenie umowne 

brutto, obejmuje inne świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty 

towarzyszące niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia. 

4. Uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu do składania ofert. 

5. Oświadczam, że znany jest mi fakt, że treść umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość 

wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 



dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie 

przedmiotowej ustawy. 

6. Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną oraz na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Konina, w celu przeprowadzenia 

niniejszego postępowania. 

 

…………………….…………………….………….     …………………………………………………………… 

(miejsce i data)       (podpis) 

 

 


